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I. உரிௐ விடடௐத் தோர்வு செய்க:-

6×1=6

1. ‘ஞ்சு விட்டு’ என்டோக் குறிக்கும் விடௐாட்டு ________
அ. ற்தார்

ஆ. ஏறுோழுவுோல்

இ. சிம்ாட்ம்.

2. ோமிரின் வீ விடௐாட்ாகக் கருோப்ாோது ________.
அ. சிம்ம்

ஆ. ற்தார்

இ. ட்டப்ந்து.

13. ஐெக் நியூட்ன்

6×1=6
-

புடகண்டி

14. இதத் சன்்க் -

நீாவி இௐந்திம்

15. தேம்ஸ் ாட்

-

ஸ்சோஸ்தகாப்

16. நீாவி என்ஜின்

-

புவியீர்ப்பு விடெ

17. சிம்ம்

-

உவு

18. தாண்ட

-

கம்பு

IV.்ப்ாம்:

3. ற்தார் – இச்சொல்டப் பிரித்து எழுோக் கிடப்து ________
ற்+தார்

III. சாருத்துக:-

2×2½=5

19. ‘அன்புடட’ – எ்த் சோாங்கும் திருக்குட எழுதுக.

ஆ. ல்+தார் இ. று + தார்.

20. ‘அம்தாலும்’ - எ்த் சோாங்கும் திருக்குட எழுதுக.

4. தகாக – இச் சொல்லுக்குரிௐ சாருள் ________.
அ. சதுாக ஆ. விடாக இ. க்ாக

குதி- II (செய்யுள்)

5. அறிவிௐறிைர் - இச்சொல்டப் பிரித்து எழுோக் கிடப்து ________
அ. அறிவிௐல் + அறிைர்ஆ. அறிவு + அறிைர் இ. அறிவிௐல் + றிைர்

V.கீழ்க்காணும் குறுவி்ாக்களுள்எடதௐனும் ௌான்கனுக்கு ட்டும்

6. ப்டக - இச்சொல்டப் பிரித்து எழுோக் கிடப்து ________

விடௐளி:

அ. ப்+டக

ஆ. +டக

இ. ம்+டக

4×2=8

21. கலில் ஏன் அடகள் உண்ாகின்்?
22. டகள் எவ்ாறு க்கின்்?

II.தகாடிட் இத்டோ நிப்புக:-

6×1=6

23. மின்்ல் எவ்ாறு மின்னுகிது?

7. ம் தான் திப்சாருள்கள் _____ டௐப் சருக்கும்

24. திருக்குளின் முப்பிரிவுகள் ௐாட?

ோன்டயுடௐட.

25. எச் செௐல்கால் இவ்வுகம் இௐங்குகிது?

8. இோௐத்துடிப்டக் கண்றியும் கருவியின் சௐர் _______

26. ண்புடௐாக ாழ்ோற்குரிௐ ௌல் செௐல்கள் ௐாட?

9. ______ ன்று த்திலிருந்து கீத விழுந்ோது.

VI.கீழ்க்காணும் சிறுவி்ாக்களுள் எடதௐனும் மூன்னுக்கு ட்டும்

10. ோமிரின் வீத்டோப் டொற்றும் விடௐாட்டுகளுள் ன்று _____.

விடௐளி:-

11. வில்வித்டோ _____ தாட்டிகளில் தெர்க்கப்ட்ோால் ோமிர்களுக்குப்

27. தகாடக்காம் குறித்தும், மின்மினிப் பூச்சிகள் குறித்தும் எழுதுக.

சருட.
12. டகட எதிர்சகாள்ளும் டகயில் விங்கிௐது _____ ஆகும்.

3×3=9

28. ‚ம் தான்ர்‛ எ்த் திருக்குள் ௐாடக் குறிப்பிடுகிது?
29. ண்பில்ாோன் சற் செல்ம் எவ்ாறு ௐனில்ாது தாகும்?

குதி- III (உடௌட)

4×2=8

VII.கீழ்க்காணும் குறுவி்ாக்களுள் எடதௐனும் ௌான்கனுக்கு ட்டும்

வி்ாக்கள்:42. எடோ ௌங்சக புழுதியில் எறிௐக் கூாது?
43. சுர்மிகும் ________ டத்துவிட்ாய்.

விடௐளி:

44. ல்ட ோாாதௐா – இந்ோ ாநிம் _________ ாழ்ோற்தக.

30. நீாவி இௐந்தித்டோக் கண்டுபிடித்ோர் ௐார்?

45. இப்ாலின் ஆசிரிௐர் ௐார்?

31. புவி ஈர்ப்பு ெக்திடௐக் கண்றிந்ோர் ௐார்?

46. எடோத் ோாாதௐா என்கிார் ாதிௐார்?

32. னிோனின் சிந்ோட்ௐால் எது த் சோாங்கிௐது?
33. ோமிர்களின் வீக்கடகளுள் இண்டக் குறிப்பிடுக.

ஆ. உடப்த்தி:-

34. ஏறுோழுவுோல் என்ால் என்்?

5×1=5

னிோர்களுக்குத் தோடௐா் சாருள்கடக் கிடக்கச் செய்தோ

35. ற்தார் எவ்ாறு ௌடசறுகிது?
VIII.கீழ்க்காணும் சிறுவி்ாக்களுள் எடதௐனும் மூன்னுக்கு ட்டும்
விடௐளி:

3×3=9

36. ‘ஸ்சோஸ்தகாப்’ கண்றிந்ோ முடடௐ விக்குக.

ணிகத்தின் தௌாக்காகும். சாருள்களின் திப்டக் கூட்டிப் புதிௐ
சாருாக ாற்றுது சிந்ோ ணிகாகும். ொன்ாகக் கல் என்து
விற்ட்ப் சாருன்று. ஆ்ால் அோட்ச் செதுக்கிச் சிடௐாக
ாற்ாம். உதிரும் கல்தூடக் தகாாாக ாற்ாம். இோட்

37. ஏறுோழுவுோல் ற்றி எழுதுக.

திப்புக் கூட்டுோல் என்ர்.

38. சிம்ாட்ம் ற்றி குறிப்பு டக.

வி்ாக்கள்:-

குதி- IV (செய்யுள்)

1×6=6

47. னிோர்களுக்குத் தோடௐா் சாருள்கடக் கிடக்கச் செய்தோ ____

IX.கீழ்க்காணும் சருவி்ாக்களுள் ஏதோனும் ன்னுக்கு ட்டும்

தௌாக்காகும்.

விடௐளி:

48. சாருள்களின் ____ க் கூட்டிப் புதிௐ சாருள்காக ாற்றுது சிந்ோ

39. அறிவிௐல் அறிைர்களிம் உற்று தௌாக்கும் தின் உள்து என்டோ

ணிகம்.
அ. அட

எடுத்துக்காட்டுன் விக்குக.

ஆ. திப்ட இ. எடடௐ.

40. திருக்குள் – நூல் குறிப்பு ோருக.

49. கல்ட செதுக்கி எதுாக ாற்ாம்?

41. வில் வித்டோ விடௐாட்டின் சருடகடக் குறித்து எழுதுக.

50. சிட செதுக்கப்டும்தாது உதிரும் கல்தூட ________ ாற்ாம்.

X.அ. ால் வி்ா: -

5×1=5

51. இப்த்திக்கு ஏற் ோடப்பு ன்று ோருக.
இ. நுண்ொறிவு வி்ா:

ௌல்தோார் வீடொ செய்தோ – அடோ
ௌங்சக புழுதியில் எறிதுண்தா?

52. நீர்ப்ற்ாக்குட தீர்ப்டோக் குறித்து எடதௐனும் இண்டு
காொங்கட எழுதுக.

சொல்டி சிெக்தி – எட்ச்
சுர்மிகும் அறிவுன் டத்துவிட்ாய்
ல்ட ோாாதௐா – இந்ோ
ாநிம் ௐனு ாழ்ோற்தக!
-

ாதிௐார்.

1×2=2

